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Prefeitura do Município de Mercedes
Estado do Paraná

LEI N"

DATA:

SÚMULA:

332/2002

07 DE JUNHO DE 2002

Dispõe sobre as diretrizes pai.

ra a elaboração da Lei Orçai.

mentária de 2003 e dá outras

providências.

Orgão:

?J

A ãmara Municipal de Mercedes, Estado

aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte.

do Paranã,

LEI

Art. 1Q São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, 9

2Q, da Constituição, as diretrizes orçamentãrias para a elaboração do

Orçamento Geral do Município de Mercedes para 2003,

compreendendo:

I - as prioridades e metas da administração pública;

II - a estrutura e organização do orçamento;

III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas

alterações;

IV - as disposições relativas ã divida pública;

V - as disposições relativas ás despesas com pessoal e encargos

soczazs;

VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e

VII - as disposições gerais.

CAPÍTULO I

DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PúBLICA

Art. 2Q Em consonãncia com o art. 165, 9 2Q, da Constituição, as metas

e as prioridades para o exercício financeiro de 2003 são as

especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei, as

quais terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária

de 2003, não se constituindo, todavia, em limite á programação das

despesas.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. � Para efeito desta Lei, entende-se por:

1 - programa, o instrumento de organização da ação governamental

visando á concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado

por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo

de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se
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realizam de modo continuo e permanente, das quais resulta um

produto necessdrio a manuten<;ao da a<;ao de govemo;

JII - projeto, um instrumento de programa<;ao para alcan<;ar 0 objetivo

de um programa, envolvendo um conjunto de opera<;6es, limitadas no

tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansao ou

aperfei<;oamento da a<;ao de govemo; e

IV - opera<;ao especial, as despesas que nao contribuem para a

manuten<;ao das a<;6es de govemo, das quais nao resulta um produto,

e nao geram contrapresta<;ao direta sob aforma de bens ou serui<;os.

S ]2 Cada programa identijicard as a<;6es necessdrias para atingir os

seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e opera<;6es

especiais, especijicando os respectivos valores e metas, bem como as

unidades or<;amentdrias responsdveis pela realiza<;ao da a<;ao.

S 22 As atividades, projetos e opera<;6es especiais serao desdobrados

em subtitu los, unicamente para especijicar sua localiza<;ao jisica

integral ou parcial, nao podendo haver altera<;ao das respectivas

jinalidades e dos produtos e unidades de medida, estabelecidos para

o respectiuo titulo.

S J2 Cada atiuidade, projeto e opera<;ao especial identijicard a fun<;ao e

a subfun<;ao as quais se uinculam.

S 42 As categorias de programa<;ao de que trata esta Lei serao

identijicadas no projeto de lei or<;amentdria por programas, atividades,

projetos ou opera<;6es especiais, e respectiuos subtitulos.

An. 42 0 or<;amento discriminard a despesa por unidade or<;amentdria,

detalhada por categoria de programa<;ao em seu menor nivel,

entendida como tal 0 subtitulo previsto no S 22 do anigo anterior, com

suas respectivas dota<;6es, especijicando a esfera or<;amentdria, a

modalidade de aplica<;ao, 0 identijicador de uso, e os grupos de

despesa conforme a seguir discriminados:

] - pessoal e encargos sociais - ];

1I - juros e encargos da divida - 2;

JII - outras despesas correntes - 3;

IV - investimentos - 4;

V - invers6es jinanceiras, incluidas quaisquer despesas referentes d

constitui<;ao ou aumento de capital de empresas - 5; e

VI - amoniza<;do da divida - 6.
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Paragrafo unzco. As unidades on;amentarias serao agrupadas em

6rgaos on;amentarios, entendidos como sendo 0 de maior nivel da

classijicar;ao institucional.

Art. 5£ 0 orr;amento compreendera a programar;ao dos poderes

Executivo e Legislativo e dos fundos.

Art. /5Q A lei orr;amentaria discriminara em categorias de programar;ao

especijicas as dotar;öes destinadas:

1 - às ar;öes descentralizadas de saude e assistência social;

II - ao pagamento de beneficios da previdência, para cada categoria de

beneficio;

1II - às ar;öes de a/imentar;ào escolar;

IV - à concessao de subvenr;öes econömicas e subsidios;

V - à participar;ào em constituir;ào ou aumento de capital de empresas;

V1 - ao pagamento de precatörios judiciarios;

VII - às despesas com publicidade, propaganda e divulgar;ao oficial; e

VIII - ao cumprimento de sentenr;as judiciais transitadas em julgado

consideradas de pequeno valor.

Art. 7Q 0 projeto de lei orr;amentdria que 0 Poder Executivo

encaminhara à Camara Municipal sera constituido de:

1 - texto da lei;

II - quadros orr;amentarios consolidados;

III - anexo discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta

Lei;

IV - discriminar;ào da legislar;ao da receita e da despesa.

Paragrafo unico. Os quadros orr;amentarios a que se refere 0 inciso II

deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso

III, da Lei nQ 4.320, de 17 de marr;o de 1964, sao os seguintes:

1 - evolur;ao da receita, segundo as categorias econömicas e seu

desdobramento emfontes, discriminando cada imposto e contribuir;ao;

11 - evolur;ào da despesa, segundo as categorias econömicas;

III - resumo das receitas, por categoria econömica;

IV - resumo das despesas, por categoria econömica;

V - receita e despesa, segundo as categorias econömicas, conforme 0

Anexo 1 da Lei nQ 4.320, de 1964;

V1 - receitas de acordo com a classificar;do constante do Anexo III da

Lei � 4.320, de 1964;

VII - despesas por 6rgaos;
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ANEXO DE METAS E PR10R1DADES

PARA ELABORA�ĂO DO OR�AMENTO DE 2003

LEI N' 332/2002

POR FUN�ĂO

OI - LEGISLATIVA

1) Organizar e manter os servir;os administrativos da Câmara

Municipal.

2) Adquirir bens maveis e equipamentos necessârios â manutenc;:âo

dos servic;:os administrativos.

3) Implantar a Biblioteca do Legislativo, atraves da aquisir;âo de

acervo bibliografico especializado nos diversos ramos do Direito

PUbiico e da legislar;ăo aplicavel aos Municipios, oferecendo

maiores condir;6es de consulta aos Vereadores e principalmente

as comiss6es.

4) Organizar a jurisprudencia aplicavel ao Processo Legislativo e ao

trabalho das Comiss6es.

5) Aprimorar o metodo de fiscalizar;ăo financeira e orr;amentaria.

6) Adequar, conservar e promover melhorias das instalar;6es do

edificio da Câmara Municipal, quanto a juncionalidade e a

melhoria das condic;:6es de trabalho das Comiss6es, dos

Vereadores e dos Servidores.

7) Veicular materias de interesse publico.

8) Dar continuidade e aperfeic;:oar o processo legislativa para

atender as materias de competencia da Cămara Municipal.

9) Manter as condic;:6es de juncionamento administrativo da

Câmara Municipal.

10) Adquirir equipamentos para agilizar;ăo dos servzr;os

intemos e extemos da Câmara.

11) Viabilizar a participac;:ăo de Vereadores e dos Servidores

do Legislativo em Cursos, Seminarios, Simpasios e outros,

visando ao seu aperfeic;:oamento no exercicio do Mandato e nas

atividades profissionais e/ ou em missâo de interesse do

Legislativo ou do Municipio.

12) Organizar, manter e implementar o Plano de Cargos,

Carreira e Salarios dos Servidores do Poder Legislativo, e

realizar Concurso PUblico, para admissăo de pessoal e de

formas legais de progressăo, enquadramento e concessâo de

vantagens.

13) Implantar e manter programas de informatizar;âo das

rotinas administrativas.

Promover a reforma da estrutura administrativa.

Construr;ăo da Câmar��
14)

15)
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02 . ADMIN1STRA(;AO

1) Manter, ampliar e promover melhorias de pr6prios do Municipio;

2) Implantar programas de qualidade, com tecnicas modemas e

ejicazes de administra<;c1o publica, aperfei<;oando e

modemizando as atividades do Municipio, com melhorias nas

condi<;6es de trabalho e na presta<;c1o de servi<;os publicos;

3) Manter convenios com 6rgc1os e entidades da administra<;c1o

publica;

4) Promover a assistencia judiciaria a carentes, nos termos da lei,

no ambito do direito da familia;

5) Apoiar entidades municipais;

6) Criarfrentes de trabalho em situa<;6es de emergencia;

7) Contribuir para a forma<;c1o do PASEP - Patrim6nio do Servidor

PUblico;

8) Capacitar e aperfei<;oar Recursos Humanos;

9) Manter e renovar afrota de veiculos automotores;

10) Veicular materias de interesse da municipalidade, publicar

atos ojiciais, nos termos da Lei Orgdnica, e divulgar programas,

campanhas e atividades do Municipio;

11) Aperfei<;oar e integrar sistema de Processamento de

Dados;

12) Adquirir equipamentos e matenazs permanentes

necessarios ao .funcionamento das unidades administrativas.

13) Proceder d administra<;c1o jinanceira do Municipio, tais

como, lan<;amento e controle de arrecada<;do, servi<;o de

tesouraria, escritura<;c1o contabil, controle or<;amentario e

patrimonial;

14) Promover pagamentos dos precat6rios judiciarios.

15) Promover a cobran<;a amigavel ou judicial da Divida Ativa

de contribuintes para com 0 Municipio;

16) Adequar e alterar legisla<;c1o tributaria, de forma a dar

cumprimento ao principio da capacidade econ6mica do

contribuinte;

17) Ampliar, Atualizar e manter 0 cadastro tecnico imobiliario

e jiscal do Municipio;

18) Controlar, supervisionar e jiscalizar as atividades

industriais, comerciais e projissionais;

19) Incrementar sistema de planejamento e controle intemo

20) Realizar 0 planejamento administrativo e institucional;.

21) Revisar e aperfei<;oar 0 processo de arrecada<;c1o.

22) Promover 0 repasse de subven<;c1o social ds Associa<;6es

Comunitarias e outras entidades do Mun' iP�
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23) Adquirir оu desapropriar im6veis coпsiderados de

iпteresse publico оu social.

24) Implaпtarprograma de assisteпcia aos servidores.

25) Implaпtar Plaпo Diretor de Iп[orтdtica.

26) Adquirir equipameпtos е prograтas de iпforтatica, рат а

оtiтizш;dО dos servi<;os publicos.

27) Iтplaпtar sisteтa de avalia<;do de deseтpeпho,

valoriza<;do projzssioпal е de promo<;do de servidores.

28) Orgaпizar, maпter е iтplemeпtar о plaпo de cargos,

carreiras е saldrios dos servidores publicos muпicipais, е

rеаlizЩ:dо de coпcurso publico рат admissdo de pessoal е de

forтas legais de eпquadrameпto, coпcessdo de vaпtageпs, Ьет

сото а realiza<;do de testes seletivos.

29) Iтplaпtar sisteтa de coпtrole е acoтpaпhameпto de

gastos.

3О) Promover а digitaliza<;do de documeпtos е deтais atos

oJiciais.

31) Iпforтatizar о sistema de protocolo е acompaпhameпto de

processos.

32) Maпter equipameпtos е servi<;os de retraпsmissdo de

siпais de televisdo;

33) Modemizar а admiпistra<;do publica, atraves da

desceпtraliza<;do admiпistrativa, iпtegraпdo а admiпistra<;do е

os muпicipes;

34) Deseпvolver estudos е pesquisas qие sirvam de apoio d

elabora<;do do plaпo estrategico de deseпvolvimeпto do

Muпicipio;

35) Maпterprograтa de rddio didrio.

36) Equipar, modemizar е maпter os servir;os de

adтiпistra<;do tributdria.

37) Equipar, modemizar е тaпter os servi<;os de plaпejameпto

iпtegrado.

38) Equipar е maпter os servir;os de iпforтatiza<;do da

adтiпistra<;do.

39) Diпamizar е maпter os servl<;os de coleta е tabula<;do de

dados estatisticos.

40) Equipar е maпter os servir;os de traпspoпes.

41) Agilizar е maпter os servi<;os burocrdticos.

42) Selecioпar е treiпar о servidor muпicipal.

43) Iпcremeпtar uта politica salarial pr6pria.

44) Equipar, modemizar, maпter е atualizar а legisla<;do

bdsica dos servl<;os de admiпistra<;do Jiпaпceira.

45) Сопstrщdо do Ра<;о Muпicipal.

46) Firтar coпveпio сот а Secretaria de Seguraп<;a do Estado

para custear despesas das POlic�a��, Militar е Federal по

patrulhameпto preveпtivo ет пoss?iPi�
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47) Manter o M6dulo Policial em Arroio Guar;u.

48) Constrw;:āo de uma nova Delegacia.

49) Estroturar a Delegacia com aqUlsu;:ao de telefone,

arquivos, escrivaninhas e outros materiais necessd.rios.

03. AGRlCULTURA

1) Apoiar as a9ōes de manejo integrado de solos e d.gua e do meio

ambiente, para microbacias, estradas e passadouros, visando

atingir cem por cento das propriedades com conserva9ā0 de

solos e estradas adequadas.

2) 1mplantar o Fundo de Desenvolvimento Agropecud.rio no

Municipio.

3) 1ncrementar o programa de piscicultura com constro9ā0 de

ar;udes dentro dos padrōes tecnicos e distribui9ā0 de alevinos.

4) Promover a Produ9ā0 pr6pria de mudas de especies florestais.

5) Desenvolver programa de incentivo a Produ9ā0 agricola atraves

da melhoria dos solos, uso de sementes selecionadas, adubos,

corretivos, acesso ao uso de md.quinas e implementos agricolas

adequados.

6) Prestar assistencia tecnica aos pequenos produtores.

7) Incentivar programas de irriga9ā0 aos produtores independente

do porte, visando aumento de produtividade.

8) Promover o cadastramento dos produtores rorais para um

completo controle sobre as a9ōes e atividades desenvolvidas,

oferecendo subsidios para determinadas a9ōes.

9) Implanta9ā0 de Vilas Rurais.

10) Implantar e manter metodos

transmitir ao estudante do melO

agropecud.rios.

11) Realiza9ā0 de campanhas de vigilāncia sanitd.ria animal,

evitando-se a propaga9ā0 de pragas e doen9as.

12) Incentivar a insemina9ā0 artificial.

13) Promover cursos de capacita9ā0 tecnica para agricultores.

14) Adquirir md.quinas e equipamentos para desenvolvimento

dos programas de incentivo.

15) Manter convenios com a ltaipu, Emater, Seab, Codapar,

Cooperativas, SENAR, Sindicato dos Trabalhadores Rurais

e empresas agropecud.rias, para o bom desempenho das

atividades.

16) Desenvolver programas de manejo de solos, uso de

produtos biol6gicos e utiliz āo correta de agrot6xicos.

17) Incentivar a prod ao de hortifrotigranjeiros e culturas de

subsistencia.�

de ensino procurando

roral e conhecimentos
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18) 1ncentivar o cultivo de mandioca, e outras pequenas

culturas.

19) 1ncentivar a uti/izac;ao de adubo organico e adubac;ao

verde.

20) Colocar ao alcance de todos os produtores os programas

de incentivo do governo do Estado.

21) Desenvolver programa radiof6nico informativo dos prec;os

de produtos agricolas, insumos e fretes, diretamente de

fabricantes.

22) Implantar o Centro de Pesquisa Agropecu6.ria Municipal.

23) Incentivar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

24) Subsidiar a construc;ao de si/os para si/agem.

25) Manter o laborat6rio para pesquisas biol6gicas.

26) Incentivar a eletrificac;ao e a telefonia rural, de forma que

todas as propriedades tenham acesso a esses servic;os.

27) Diversificar e melhorar a agropecu6.ria, dando incentivo a:

apicultura, avicultura, pecu6.ria leiteira e de corte, suinocultura,

bovinicultura, cericicultura, fruticultura, olericultura entre outros.

28) Perfurar e construir poc;os artesianos com implantac;ao de

abastecedouros comunit6.rios, com a distribuic;ao de 6.gua nas

linhas e comunidades do interior, visando a maior seguranc;a e a

melhoria da qualidade de vida do produtor rural.

29) Incentivar o associativismo para a produc;ao e a

agroindustrializac;ao de matèrias primas e a implantac;ao de

infra-estrutura de armazenamento comunit6.ria.

30) Promover o desenvolvimento da agropecu6.ria atravès de

apoio a exposic;6es e feiras.

31) Adquirir equipamentos e material permanente.

32) Criar, aparelhar e manter a patrulha de apoio ao produtor

rural.

33) Criar, e manter o fomento para a melhoria de pastagens,

piscicultura, aves, de postura e corte, e outros, como alternativas

integrantes do aumento da produc;ao rural.

34) Dar destinac;ao aos vasilhames de produtos t6xicos.

35) Dinamizar o programa de conservac;ao de solos, matas

ciliares, preservando c6rregos, riachos e rios, efetuando

drenagens restabelecendo o equilibrio ecol6gico.

36) Apoiar atravès de investimentos, associac;6es de

produtores, com o objetivo de capitaliza-las.

37) Organi=r programas de diversificac;ao na propriedade

rural (suinocultura, horticultura, bovinocultura e leite).

38) Dinamizar a implantac;ao da Fruticultura e plantac;ào de

erva-mate em nosso Municipio.
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39) Criar parceria entre Prefeitura, produtor e iniciativa

privada, para melhoria de assistencia tecnica para a pequena

propriedade.

40) Organizar pólos de estudos para profissionalizar;ao do

produtor rura/.

41) Implantar;ao de Horto Florestal.

42) Incentivar empreendimentos rurals, voltados a melhora do

aspecto visual.

04 - GESTÀO AMBIENTAL

1) Implantar programa de reciclagem e destinar;ao final do lixo

tóxico.

2) Promover a educar;ao ambiental para formar;ao de consciencia

coletiva sobre a necessidade de defesa e proter;ao do meio

ambiente, vìsando a sua preservar;ao de forma equilibrada,

como garantia de condir;óes de vida saudavel.

3) Combater todas as formas de poluir;ao.

4) Incentivar o reflorestamento e mata ciliar.

5) Combater a formiga cortadeira e promover o controle da mesma.

6) Promover a drenagem de rios e recuperar;ao a aproveitamento de

áreas alagadas.

7) Construr;ao e manutenr;ao de abastecedouros comunitários para

atendimento as comunidades com dificuldades de locais

apropriados para lavagem de recipientes de material tóxico.

05 - EDUCAl;:ÀO

1) Manutenr;ao e aprimoramento do ensino fundamental do

Municipio.

2) Manutenr;ao e expansao da rede fisica municipal de ensino e

aquisir;ao de equipamentos e material permanente, para

atendimento a demanda escolar, com implantar;ao e

manutenr;ao de novas modalidades de ensino.

3) Manter e atender o ensino pre-escolar.

4) Desenvolver programa de erradicar;ao do analfabetismo,

implementando o programa Educar;ao de Jovens e Adultos,

alocando recursos financeiros e materiais para tal.

5) Apoio e aprimoramento de programas de complementar;ao de

material didático coma o Programa Dinheiro Direto na Escola

(PDDE), e de alimentar;ao escolar a estudantes da rede municipal

de ensino.

6) Viabilizar a participac;do de profissionais da educac;do em

cursos, palestras, seminários, congressos e outros eventos

relacionados com o desenvolvimento da educar;ao.

7) Manter o transporte escolar, inclusive com aquisir;��
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8) Equipar as escolas estaduais е sedes de пucleos escolares сот

videocassete е televisor, iпjorтatizaпdo е promoveпdo о acesso

а Iпtemet.

9) Maпter сопvёпiоs

educar;do, visaпdo

supeпores.

1 О) Viabilizar е maпter programa de mereпda escolar,

iпclusive coтjorтal aItemativas е coпveпcioпais.

11) Editar livros de hist6ria е geograjia do Muпicipio.

12) Criar о Programa de Reпda Miпima.

13) Coпstruir, equipar е maпter creches па sede е iпterior do

Muпicipio.

14) Aplicar;do dos recursos do Fuпdo Nacioпal de

Deseпvolvimeпto do Eпsiпo Fuпdameпtal е Valorizar;do do

Маgistёriо - FUNDEF, de acordo сот os liтites estabelecidos

pela legislar;do.

15)

iпjaпtis.

16)

uпiforтes escolares.

17)

18)

iпjorтatica.

19)

modemizar е maпter,

escolar, juпdameпtal

eпsiпo iпtegral.

20) Miпistrar cursos de treiпameпto para

melhorar а qualidade dos recursos humaпos colocados а

disposir;do da comuпidade.

21) Alocar recursos jiпaпceiros para о

educaпdo аtrаvёs do programa bolsa escola е сrёditо educativo,

viabilizaпdo е exigiпdo а sua јrеqйёпсiа ds salas de aula.

22) Criar е maпter classes de eпsiпo

especial.

23) Reequipar е recuperar os equipameпtos

de pesquisa е eпriquecer о асеrио bibliograjico da rede de eпsiпo

Muпicipal.

24) Maпter е melhorar о traпspoпe escolar.

25) Iпjorтatizar toda а Rede de Eпsiпo

Fuпdameпtal е Рrё-Еsсоlаr de пosso Muпicipio.

26) Adquirirут veiculo (КотЫ оu outro) para

Secretaria Muпicipal de Еduсаt'сю.

е iпtercdmbio сот eпtidades ligadas а

implaпtar;do de cursos projissioпalizaпtes е

Aquisir;G.o е implaпtar;do de parques

Maпter programa de distribuir;do de

Ateпdimeпto social ао Educaпdo.

Coпstruir е ampliar laborat6rios de

Coпstruir, ampliar, melhorar, equipar,

а rede jisica muпicipal do eпsiпo рrё

е creche, implaпtaпdo по Muпicipio о
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06 - DESPORTO E LAZER

1) Construir pista de at/etismo.

2) Adquirir material esportivo.

3) Incentivar e apoiar o desporto amador nas atividades

promovidas por diversos segmentos da comunidade.

4) Incrementar as atividades desportivas e recreativas.

5) Promover melhorias nos campos de Jutebol existentes.

6) Construir quadras esportivas cobertas.

7) Construir Mini-Ginasios nas comunidades do interior.

8) Incentivar e auxiliar a construqao de canchas de bocha, de bolao

e campos de Jutebol suiqo.

9) Construir alambrados e iluminar as quadras de esportes ja

existentes.

10) Adquirir terras para campos e quadras esportivas na sede

e no interior do Municipio.

11) Dinamizar a pratica de esportes nos mais diversos

segmentos da sociedade, mediante construqao de quadras

poliesportivas.

12) Construir, equipar, ampliar e manter os complexos

esportivos ja existentes, e os novos.

13) Incrementar a criaqao de novos grupos particulares que

queiram desenvolver atividades esportivas, mantendo as ja

existentes.

14) Incrementar a formaqao de equipes, em todos os niveis de

idade, nas diversas modalidades de esportes para representar o

Municipio em competiqoes ojiciais e extra-ojiciais.

15) Organizar novas atividades e competiqoes esportivas e dar

continuidade ds ja existentes.

16) Prestar apoio tecnico ds entidades legalmente constituidas

do Municipio no que tange a Eventos Esportivos.

17) Constituir o quadro de arbitros, das diferentes

modalidades de esporte, para arbitrar os jogos realizados no

Municipio.

07- CULTURA

1) Realizar atividades artisticas culturais no Municipio.

2) Viabilizar cursos e intercdmbio cultural com outros Municipios e

Estados, com despesas de locomoqdo estadia e alimentaqao aos

envolvidos.

3) Proceder a manutenr;ČlO e ampliar;Člo do acervo da Bib/ioteca

PUblica Municipal.

4) Incentivar e apoiar as fanfarras e banda municipal.

5) Subsidiar cursos de lingua e literatura nacional e estran

Av. Joao XXIII, 1157 - Fone/Fax (45) 256-1241 - CEP 85.998-000 - Mercedes - Pr.

E-mail: pmercedes@oel.com.br-cnpj 95.719.373/0001-23



Prefeitura do Município de Mercedes
Estado do Paraná

Anexo de Metas - Lei n° 332/2002 - fls. lX

6) Manter servit;o de rádio educativo, publicQl;óes culturais, arquivo

público, acervo histórico, servic;o de estatística e pesquisa social.

7) Manter programas de educac;áo artistica, Jeiras, exposic;óes

culturais, Jestivais e concursos.

8) Criar construir e manter Museu Municipal.

9) Incentivar 0 desenvolvimento e 0 surgimento de navas valores

artisticos e culturais.

10) Fomentar a criac;áo e 0 aparecimento dos grupos

Jolclóricos, bandas, corais e grupos que cultivam as tradic;óes.

11) Ampliar, reequipar e manter as salas de leituras

(Biblioteca Pública).

12) Promover eventos e intercámbios culturais.

13) Alocar recursos financeiros, para apoio a rodeios e

Jestivais de música e canto.

08 . URBAN1SMO

1) Dotar 0 setor de equipamentos e material necessários aa

desempenho de suas atividades.

2) Manter e melhorar os servic;os de limpeza e da coleta de lixo na

sede e nos distritos, bem como, implantac;áo de área para

depósito de lixo.

3) Manutenc;áo e expansáo da rede de iluminac;áo pública na sede

e nos distritos.

4) Arborizac;áo e ajardinamento urbano, bem como manter, equipar

e conservar prac;as ejardins da municipio.

5) Ampliac;áo, melhoria e conservac;áo da pavimentac;áo e

sinalizac;áo de vias urbanas, sede e distritos.

6) Construc;áo de galerias de águas pluviais e meio fio, na sede e

nos distritos;

7) Executar a conservac;áo de vias urbanas, através de servic;os de

tapa-buracos, conserto e pintura de meio-fios, limpeza de bueiros

e outros servic;os de utilidade pública.

8) Construir parques infantis.

9) Implantac;áo de projetos de usina e/ou indústria de reciclagem

de lixo.

10) Desenvolver projeta de reurbanizac;áo da cidade e dotá-la

de obras de melhoramento.

11) Pavimentac;áo urbana.

12) Construc;áo de passeios em todas as ruas da cidade e

interior.

13J Revisar e readequar a Códiga de Pasturas da Municipia.

14) Executar 0 pr. �eto de disciplina de tráJego e definir pontos

detáxi. �
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15) Instituir novos horários e novas linhas no sistema de

transporte coletivo, nas áreas urbanas e suburbanas, inclusive

itinerários intermunicipais.

16) Construir, ampliar, econservar obras de pavimenta<;äo,

meio fio, cal<;amento e galeria de águas pluviais, nos perimetros

urbanos das vilas e na sede municipal, em especial nos

loteamentos Pappen, Pioneiro, Bela Vista e Tropical.

17) Ampliar, melhorar e conservar a rede de distribui<;äo de

ilumina<;äo pública e água potável, nas vilas e na sede.

18) Reaparelhar os servi<;os de limpeza pública.

19) A mpliar os servi<;os de coleta de lixo domici/iar e reciclável,

providenciando também a instala<;äo de lixeiras ecológicas.

20) Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados

na Manuten<;äo da malha viária das vi/as, linhas e sede

municipal.

21) Incrementar o programa de tratamento de cloro e jlúor dos

sistemas de distribui<;äo de água potável.

22) Adquirir área de terra para capta<;äo de água potável.

23) Criar programas paisagisticos dos canteiros localizados

em vi/as e logradouros públicos.

24) Incentivar a iniciativa privada e auxi/iar na conserva<;äo de

pra<;as e jardins.

25) Incrementar programa de concurso, entre particulares,

durante várias épocas do ano, dos melhores jardins.

26) Dar manuten<;äo ä pra<;a da sede municipal, bem como a

sua ilu mina<;äo.

27) Remodelar e construir canteiros no acesso ci cidade.

28) Criar um Horto Florestal.

09 . HABITA<;ÄO

1) Implanta<;äo de projetos de habita<;äo, com recursos da

municipalidade e/ ou Estado, Uniäo, objetivando a solu<;äo de

carencia habitacional, urbana e rural.

2) 1mplanta<;äo de vi/as rurais.

10 -INDÚSTRIA, COMÉRClO E SERVI<;OS

1) Implanta<;äo e manuten<;äo de área industrial no Municipio com

aquisi<;äo de terreno, equipamentos e infra-estrutura necessária.

2) Aquisi<;äo de Veiculos.

3) Desenvolver pragramas e prajetos de incentivo para atrair novas

ind''''';"' n agroim""ria, ""]z-" ,ria"'" dn now,
empregos e gera<;äo de rend�
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4) Incentivo aos pequenos e micro empreendimentos industriais e

comerCIQ1S.

5) Promover programas de treinamento e aperfeir;:oamento de mao

de-obra local.

6) Desenvolver projetos de desenvolvimento econ6mico.

7) Dar continuidade as obras de infra estrutura no parque de

exposir;:6es.

8) Incentivo a Associar;:ao Comercial, Industrial e Agropecuaria do

Municipio.

9) Ampliar;:ao do Terminal Turistico Municipal promovendo sua

manutenr;:ao.

10) Parceria com o Govemo do Estado para manutenr;:ao e

ampliar;:ao da Base Nautica.

11) Desenvolver ar;:6es e eventos objetivando a promor;:ao e

potencialidade do tu rismo.

12) Aquisir;:ao de maquinas industriais e implementos, para

serem cedidas em comodato a industrias, empresas comerciais e

de prestar;:ao de servir;:o.

13) Colocar a disposir;:ao das empresas industriais, comerciais

de prestar;:ao de servir;:os, recursos financeiros subsidiados, bem

como, obras de infra-estrutura, a fim de que se instalem no

Municipio.

14) Celebrar convenios com Senai, Senac, Sebrae, Sert, Senar

e Acisa.

15) Instalar e equipar escola de formar;:ao profissional de mao

de obra.

16) Promover a divulgar;:ao do potencial turistico e econ6mico

do Municipio.

17) Implantar;:ao, ampliar;:ao e manutenr;:ao de pontos turisticos

do Municipio.

18) Criar e manter programas de aperfeir;:oamento tecnico da

equipe da Secretaria.

19) Incentivo anovos empreendimentos turisticos, industriais,

comerciais e prestadores de servir;:os.

20) Desenvolver programa de qualijicar;:ao de mao-de-obra,

com treinamento direcionado ao setor de Industria, Comercio e

Prestar;:ao de Servir;:os.

21) Elaborar Plano Estrategico de Desenvolvimento.

22) Criar, manter e dar infra-estrutura ao parque industrial,

bem como a qualquer industria que vier a se instalar no

Municipio.

23) Relocar empresas industriais, comerciais e prestadoras de

servir;:os, localizadas fora das areas especijicas, para o parque

industrial.

24) Construir local para abrigar micro e pequenas empre�

//'

if
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25) Construir uma central de vendas e amostra de produtos

em nosso Municipio.

26) Apoiar o desenvolvimento do artesanato de feiras livres.

27) Dar total apoio a ACIM, na parte de estrutura9Clo, custeio e

treinamento.

28) Promover treinamentos para capacita9Clo de pessoal, nos

setores de industria, comercio e presta9Clo de servi90s.

29) Dar manuten9Clo a incubadora industrial.

30) Equipar e manter o Departamento de Turismo, com infra

estrutura e com um profissional da area para fomentar o turismo

no municipio.

31) Construir, equipar e manter o complexo de lazer junto ao

Lago de Itaipu, na Linha Arroio Guaqu.

32) Apoiar a Associa9Clo Comercial e Industrial nas feiras e

exposi90es, no que tange a divulga9Clo.

33) Construir, manter e equipar placas de divulga9Clo ao longo

das BRs e PRs, nos municipios proximos que ligam-se cl

Mercedes.

34) Criar um folder com os principais pontos turisticos de

Mercedes.

35) Criar e confeccionar um cartClo postal do Municipio.

36) Criar e confeccionar um calendario com os principais

dados hist6rico populacional, industrial, comercial, educacional,

esportivo, cultural e com os eventos pertencentes do municipio.

37) Criar e incentivar eventos de grande impacto que tragam

pessoas de diferentes locais.

38) Incentivar os comercios, industrias e as residencias para

criar e manter ajardinamento padrClo.

39) Promover concursos de decora90es natalinas e

ajardinamento entre o comercio, industrias e residencias.

40) Incrementar as decora90es natalinas de ruas, placas e

reparti90es publicas.

41) 1ncentivar e estimular a divulga9Clo de locais particulares

que servem como ponto de turismo ecol6gico e de lazer.

11. SAUDE

1) Manter a administra9Clo geral dos servi90s de saude publica,

com implanta9Clo de sistemas de avalia9Clo.

2) Execu9Clo da politica do Sistema Unico de Saude.

3) Implanta9Clo e desenvolvimento de programas de saude

preventiva em articulac;;6es com todos os setores de saI1de e de

outras secretarias.

4) Manter e melhorar o atendimento nos Postos de
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5) Promover campanhas de

eventos sobre o assunto,

Secretarias.

6) Equipamentos e veiculos necessdrios para funcionamento de

todos os setores.

7) Aquisi<;:do de recursos dudio visuais para palestras de educa<;:do

emsaude.

8) Aquisi<;:o.o de equipamentos para o Centro de Saude.

9) Disponibilizar veiculos para atendimento nos Postos de Saude do

interior;

10) Aplica<;:o.o dos recursos do Fundo Nacional de Saude de

acordo com plano desenvolvido pelo Conselho Municipal de

Saude.

11) Manuten<;:o.o, expanso.o e

Secretaria de Saude.

12) Implantar programas de a<;:o.o continuada de saude para:

Hipertensos, Tabagismo, Drogas, Alcool, Hanseniase, Doen<;:as

Endemicas, DST/AIDS, Gestantes, entre outros.

13) Ampliar o Programa Saude da Familia.

14) Realizar cursos e palestras de capacita<;:o.o tecnico

projissional.

15) Manter e ampliar o Plano de Assistencia

Hospitalar, com a realiza<;:o.o de consultas e

especializados, (radioI6gicos)etc...

16) Implantar o Carto.o Saude para agilizar os atendimentos.

17) Manter e ampliar programa de auxilio ci assistencia

medica, odontol6gica, sess6es de jisioterapia e atendimento

ambulatorial.

18) Implantar programa de ambulat6rio especializado em

saude mental.

19) Manter

epidemiol6gica.

20) Conceder auxilio a Cirurgias emergenciais dentro e fora do

Municipio, bem como de testes anestesiol6gicos necessdrios a tal

procedimento.

21) Construir, ampliar reformar e manter os Mini Postos de

Saude para o atendimento bdsico.

22) Manter e equipar o Pronto Socorro Municipal para

atendimento emergencial.

23) Desenvolver campanhas de vacina<;:o.o.

24) Aperfei<;:oar e incrementar os servi<;:os de medicina

preventiva, com implanta(xio do PSF (Programa Saude da

Familia) e ACS (Agentes Comunitdrios de Saude).

25) Ampliar, equipar e manter os servi<;:os dr;/orienta<;:o.o e

jiscaliza<;:o.o sanitciria e ePidemiOl6giCa�

educa<;:o.o em saude, realizando

em conjunto com outros 6rgo.os e

melhorias dos predios da

Medica

exames

os servl<;:os de vigi/dncia sanit6.ria e
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26) Criar elou organzzar os servz<;:os de atendimento

laboratorial.

27) Dinamizar e incrementar a<;:óes preventivas contra a

cólera, e AIDS.

28) Criar servi<;:o de auditoria de acordo com as normas da Lei

Organica da Saúde.

29) Manter e ampliar os servi<;:os de Odontologia curativa e

preventiva, em especial aos estudantes e crian<;:as de O a 4 anos.

30) Apoiar e incentivar a Pastoral da Saúde e a Medicina

Alternativa.

31) Informatizar a Secretaria de Saúde.

32) Cadastrar todos os municipes para melhor atendimento.

33) Manter programa referente a doen<;:as especificas tais

como: hipertenso, diabético, pré-natais, exames preventivos do

cancer cérvico uterino.

34) Manter regularmente medica<;:ao e material odontológico

nos Postos de Saúde, seja, com o Paraná Medicamentos, ou

outros Programas Contemplados com recursos próprios do

municipio.

35) Criar e manter farmácia básica no Municipio, para

fomecimento de medicamentos aos carentes.

36) Fornecer medicamentos que náo fazem parte da farmácia

básica.

37) Adquirir um veículo especijico para transportes de paciente

(tipo Van ou Sprinter).

38) Manter e aperfei<;:oar o sistema de transporte de pacientes

a centros maiores quando necessário, auxiliando se necessário

com deslocamento, hospedagem e alimenta<;:ao.

39) Manter encaminhamento de pacientes pobres do CIS

(Consórcio Intermunicipal de Saúde) para consulta e exames.

40) Manter através da Vigilancia Sanitária um controle de

saúde animal.

41) Incrementar junto a Vigilancia Epidemiológica combate ao

mosquito transmissor da Dengue.

42) Programar os intemamentos pelo SUS, nos diversos

hospitais da regiao.

43) Manter o programa do pré-natal nos postos de saúde.

12. SANEAMENTO

1) Realizar servi<;:os de jiscaliza<;:ao e inspe<;:ao sanitária.

2) Constru<;:do de um abatedouro municipal.

3) Perfura<;:ao de po<;:os artesianos, com constru<;:do de redes de

distribui<;:do de água potável no interior do Municipio.

4) Manter e ampliar os sistemas de abastecimento de água.
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5} Ampliar a rede de esgoto no perimetro urbano.

6} Manter o programa de constrw;do de m6dulos sanitarios para

Jami/ias de baixa renda.

7} Ampliar e remodelar o aterro sanitario com a construqdo de

usina de reciclagem de lixo urbano.

13 - PREVIDENCIA SOCIAL

I} Manter as contribuiqoes para o regime geral de previdencia

social - GRPS.

14. ASSISTENCIA SOCIAL

I} Manter os serviqos de assistencia social em geral.

2} Aquisiqdo de um veiculo.

3} Manter e desenvolver o programa de assistencia e amparo a

velhice, atraves do juncionamento da casa do idoso.

4} Apoiar incentivar e incrementar as associaqoes e organizaqoes

comunitarias existentes das linhas, vilas e outros segmentos da

sociedade, e apoiar a Jormaqdo de novas associaqoes.

5} Incentivar e apoiar e assessorar as atividades do PROVOPAR

(Programa do Voluntariado Paranaense Municipal) e outras

entidades afins.

6} Manter apoiar e assessorar o Conselho Municipal dos

Direitos da Crian<:a do Adolescente, Conselho Tutelar e

Conselho Municipal de Assistencia Social, Jomecendo

condiqoes fisicas para seu juncionamento, atraves

principalmente da aquisiqdo de veiculos para atendimento as

necessidades.

7} Incentivos a Pastoral da Crianqa.

8} Equipar, Manter e ampliar o atendimento ao projeto Pia.

9} Manutenqdo do Piano Municipal de Assistencia Social com os

programas de: cestas basicas, auxilio a transporte, passagens e

hospedagens, distribuiqdo de cobertores e vestuarios,

melhoramento e reJorma de residencias, auxilio 6culos, caixa

d'agua, auxilio juneral, equipamentos ortopedicos, assistencia a

gestantes, resgate da cidadania, assistencia judiciaria,

necessidades emergenciais e desnutriqdo, entre outros que

visam o enJrentamento a pobreza.

lO} Criaqdo e Implantaqdo de Vi/as Rurais.

II} Criar altemativas de renda para as Jamilias das zonas

rurais.

12} Manter comissdo de deJesa civi/.
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13} Atender aos pescadores projissionais e suas familias, com

curso de treinamento e qualijicar;äo, oportunizando novas

alternativas de renda.

14} Manter programa de qualijicar;äo de måo de obra, cursos

projissionalizantes atraves de convenios com o SENAC, SENAl,

SEBRAE, SERT, ACISA, entre outros.

IS} Manter o programa de treinamento de Secretårias do Lar.

16} Aplicar;åo dos recursos do Fundo Nacional de Assistencia

Social - FNAS, de acordo com o piano desenvoivido pelo

Conselho Municipal de Assistencia Social.

17} Prestar atendimento aos adolescentes atraves do

Programa de Apoio ao Adolescente.

IS} Criar;äo e manutenr;äo da Casa do Artesäo, desenvoivendo

programas de apoio ao artesanato.

19} Propiciar a recrear;äo e o convivio comunitårio, atraves do

Programa de Desenvolvimento e 1ntegrar;äo Comunitåria.

20} Coordenar e organizar encontros, cursos, palestras e

esclarecimentos para o Clube dos Idosos, Clube de Mäes,

Associar;öes e Clubes Esportivos e Recreativos.

21} Criar, construir, equipar e manter o Centro Social Urbano.

22} Coordenar, selecionar e viabilizar recursos para

construr;öes de moradias aos mais carentes.

23} Criar o servir;o junerårio aos mais carentes.

24} Alocar recursos para auxiliar nas construr;öes de salöes

comunitårios.

25} Auxiliar jinanceiramente as Associar;öes Comunitårias do

Municipio.

26} Campanha de distribuir;öes gratuita de leite aos carentes.

27} Coordenar, organizar e assessorar Grupos de Apoio as

dijiculdades Bio-Psico-Fisicas e Sociais, como: Grupos de

Alcoolatras, de pessoas portadoras de dejiciencias, gestantes

etc.

2S) Prestar assessoramento ao CMAS - Conselho Municipal de

Assistencia Social (Lei Municipal n° 126/95), e ao FMAS (Fundo

Municipal de Assistencia Social), atraves de repasse de recursos

jinanceiros e assessoramento tecnico necessårio.

29) Equipar, modernizar e injormatizar o Setor de Ar;äo Social

capacitando e aperfeir;oando os servidores lotados no setor.

30) Criar o servir;o de auxilio a aquisir;äo de oculos aos mais

carentes.

31) Auxilio passagem para a Terceira ldade e transporte

comunitario em gem/.

32) CodosVa' "'do, "' M"nbp"' 'l""�"ftdO.
33) Criar o servir;o de protese dentå�
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34) Auxilio à próteses Auditivas, Prótese e outros

equipamentos as pessoas portadoras de limites fisicos.

15 - TRANSPORTES

1) Manutem;:ào do Plano Rodoviário Municipal.

2) Renovar;:do e manutenr;:do de máquinas, veículos e equipamentos

rodoviários.

3) Conservar e adequar a malha viária municipal, bem como,

conservar e construír pontes e bueiros.

4) Amplíar;:do fisica e da ínfra-estrutura do pátio de máquinas para

um melhor desenvolvimento dos servir;:os.

5) Ampliar a oficina mecdnica bem como seu reequipamento.

6) Calr;:amento, pedras irregulares e pavimentar;:do na sede e no

interior do Municipio.

7) Aquísir;:do de pedra irregular para execur;:do de obras.

8) Construr;:do de abrigos de pontos de ónibus.

9) Implantar mini parque de máquinas nos distritos.

10) Adaptar a malha viária rural, às novas técnicas de

manutenr;:do de solo.

11) Reaparelhar, ampliar e manter os equipamentos utilizados

na manutenr;:do da malha viária rural.

12) Pavímentar;:do Poliédrica de Três Irmds a Arroio Guar;:u,

com plantio de cana cidreira em todo o trecho.

16 - TRABALHO

01) Manter o .funcionamento da agência do trabalhador.

17-ENCARGOSESPECUUS

01) Manter o pagamento dos beneficios previdenciários do extinto

Fundo de Previdência Municipal.

02) Amortizarfinanciamentos, empréstimos e encargos sociaÍl.
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VIII - despesas segundo a .funr;ao, sub.funr;ao, programa, e grupo de

despesa;

IX - programar;ao referente a manutenr;ao e ao desenvolvimento do

ensino, nos termos do art. 212 da Constituir;ao, em nivel de 6rgao,

detalhado por categoria de programar;ao;

X - despesas segundo os programas de govemo, detalhado por

atividades, projetos e operar;6es especiais, com a identificar;ao das

metas, se for o caso, e unidades orr;amentdrias executoras.

Art. & Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo,

encaminharâ, atê 30 (trinta) de agosto, sua proposta orr;amentâria,

para fins de consolidar;ao do projeto de lei orr;amentâria, observadas

as disposir;6es desta Lei.

CAPiTULO 111
DAS D1RETR1ZES PARA ELABORA�AO

Art. 9° A elaborar;ao do projeto, a aprovar;ao e a execur;âo da lei

orr;amentâria de 2003 deverao ser realizadas de modo a evidenciar a

transparência da gestao fiscal, observando-se o principio da

publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as

informar;6es relativas a cada uma dessas etapas.

Parâgrafo unico. Serao divulgados na Intemet, ao menos:

1- pelo Poder Executivo:

a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, S 32, da Lei

Complementar nQ 101, de 2000;

b) a proposta de lei orr;amentâria, inclusive em versao simplificada,

seus anexos, a programar;ao constante do detalhamento das ar;6es e

as informar;6es complementares; e

e) a lei orr;amentâria anual; e

II - pela Camara Municipal, o Parecer Preliminar e o Parecer da

Comissao, com seus anexos.

Art. 10. A proposta orr;amentâria serâ elaborada tendo seu valor

.fvcado, com base na previsao da receita:

I - fomecida pelos 6rgaos competentes quanto as transferências legais

da Uniao e do Estado;
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II - projelada, no concemenle a ıribulos e oulras receilas arrecadadas

direlamenle pelo Municipio, considerando-se os efeilos de alteraçöes

na legislaçäo, variaçäo do indice de preços, crescimenlo econömico ou

qualquer oulro falor relevanıe e seräo acompanhadas do

demonstrativo de evoluçäo nos ı11timos lres anos, da projeçäo para os

dois seguinles e da melodologia de calculo e premissas utilizadas.

S 1 ° Näo sera admilida reeslimaliva de receila por parte do Poder

Legislalivo, salvo erro ou omissäo de ordem tecnica e legal.

S 2° As operaçöes de credito previstas näo poderäo superar 0 valor das

despesas de capital constantes da Proposta Orçamentaria.

Art. 11. 0 montante das despesas .fıxadas e da reserva de

contingencia näo sera superior ao das receitas estimadas.

Art. 12. A manutençäo de atividades incluidas dentro da competencia

do Municipio, ja existentes no seu temt6rio, bem como a conservaçäo e

recuperaçäo de equipamentos e obras ja exislenles teräo prioridade

sobre açöes de expansäo e novas obras.

Art. 13. A conclusäo de projelos em fase de execuçäo pelo Municipio,

teräo preferencia sobre novos projetos.

Art. 14. Na .fıxaçäo da despesa deveräo ser observados os seguintes

limites, minimos e mCıximos.

1 -as despesas com manulençäo e desenvolvimento do ensino näo

seräo inferiores a 25% (vinle e cinco por cento) da receita estimada

resultanle de impostos, incluidas as transferencias oriundas de

impostos.

11 - as despesas com saı1de näo seräo inferiores a 13% (treze por cento)

do total da receita, conforme definido na emenda constitucional n°

29/99.

1i1 - as com pessoal do Poder Executivo Municipal incluindo a

remuneraçäo de agentes politicos, inalivos e pensionisıas e os

encargos paıronais näo poderäo exceder a 54% (cinqüenla e quatro por

cento) da receita corrente liquida, se oulro inferior näo lhe for aplicdvel

nos termos do artigo 71 da Lei Complemenlar 101 de 04 de maio de

2000.

N - as despesas com pessoal do Legislalivo Municipal inclusive a

remuneraçäo dos agentes politicos, encargos patronais e provenlos de
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inatividade e pens6es ndo serd superior a 6% (seis por cento) da

receita corrente liquida.

V - o On;amento do Legislativo Municipal deverd ser elaborado

considerando-se as limitac;6es da Emenda Constitucional 25.

VI - as despesas com servic;os de terceiros no exercicio de 2003 ndo

poderdo exceder, em percentual em relac;do ds receitas correntes

liquidas, ao percentual efetivamente aplicado em identica relac;do, no

exercicio de 1999.

Art. 15. Os recursos ordindrios do Tesouro Municipal somente serdo

programados para a realizac;do de despesas de capital depois de

atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, servic;o da

divida e outras despesas de custeio administrativo e operacional.

Art. 16. Alem da observdncia das prioridades e metas .flXadas nesta

Lei, a Lei Orc;amentdria e os seus creditos adicionais somente incluirdo

projetos novos se estiverem adequadamente contemplados os projetos

em andamento, salvo se existentes recursos especijicamente

assegurados para a execuc;do.

Art. 17. As despesas com ac;6es de expansdo corresponderdo as

prioridades especijicas indicadas no Anexo de Metas e Prioridades,

integrante desta Lei e d disponibilidade de recursos.

Pardgrafo unico. A Lei Orc;amentdria poderd conter autorizaC;do para a

abertura de creditos adicionais e a realizac;do de operac;6es de credito

por antecipac;do da receita.

Art. 18. As emendas apresentadas pelo Legislativo que proponham

alterac;do da proposta orc;amentdria encaminhada pelo Poder

Executivo, bem como dos Projetos de Lei relativos a Creditos

Adicionais, serdo apresentados na forma e no nivel de detalhamento

estabelecidos para a elaboraC;do da Lei Orc;amentdria.

Art. 19. Sdo nulas as emendas apresentadas c'z Proposta

Orc;amentdria:

1 - que ndo sejam compativeis com esta Lei;

Av. Joao XXIII. 1157 - Fone/Fax (45) 256-1241 - CEP 85.998-000 - Mercedes - Pr.

E-mail: pmercedes@oel.com.br-cnpj 95.719.373/0001-23



Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Leino332/2002-�. Vll

II - que ndo indiquem os recursos necessdrios em valor equivalente a

despesa criada, admitidos apenas os provenientes de anula<;:do de

despesas, excluidas aquelas relativas ds dota<;:oes de pessoal e seus

encargos e ao servi<;:o da divida.

Art. 20. Poderdo ser apresentadas emendas relacionadas com a

corre<;:do de erros ou omissoes ou relacionadas a dispositivos do texto

do Projeto de Lei.

Art. 21. E vedada a inclusdo de dota<;:oes, na lei or<;:amentdria e em

seus creditos adicionais, a titulo de "auxilios" para entidades privadas,

ressalvadas as semfins lucrativos e desde que sejam:

1 - de atendimento direto e gratuito ao pilblico e voltadas para 0 ensino

especial;

II - cadastradas junto ao Ministerio do Meio Ambiente, para

recebimento de recursos oriundos de programas ambientais, doados

por organismos intemacionais ou agencias govemamentais

estrangeiras;

III - voltadas para as a<;:oes de sailde e de atendimento direto e gratuito

ao pilblico, prestadas por entidades sem fins lucrativos, e que estejam

registradas no Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS;

IV - cons6rcios intermunicipais de sailde, constituidos exclusivamente

por entes pilblicos, legalmente instituidos; ou

V - qualificadas como Organiza<;:do da Sociedade Civil de Interesse

Pilblico, de acordo com a Lei nQ 9.790, de 23 de mar<;:o de 1999.

Art. 22. A execu<;:do do disposto no artigo anterior fica condicionada d

autoriza<;:do especijica exigida pelo caput do art. 26 da Lei

Complementar nQ 10 1, de 2000.

Art. 23. A lei or<;:amentdria conterd reserva de contingencia, constituida

exclusivamente com recursos pr6prios, em montante equivalente a, no

minimo, um por cento da receita corrente liquida e se destinard ao

atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos.

CAPiTULOIV

DAS DISPOSI(:OES RELATIVAS A DivIDA Pr1BLICA

Art. 24. As despesas com a divida serdo incluidas, na lei e em seus

anexos, separadamente das demais despesas com 0 servi<;:o da divida.
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CAPJTULO V

DAS DISPOS[(;:OES RELATIVAS As DESPESAS COM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 25. Os Poderes Executivo e Legislativo terao como limites na

elaborac;:ao de suas propostas orc;:amenttirias, para pessoal e encargos

sociais, observado o art. 71 da Lei Complementar n2 101, de 2000, a

despesa da folha de pagamento projetada para o exercicio de 2001,

considerando os eventuais acrescimos legais, inclusive revisao geral

sem distinc;:ao de indices a serem concedidos aos servidores publicos,

alterac;:6es de planos de carreira e admiss6es para preenchimento de

cargos.

Art. 26. No exerczczo de 2003, observado o disposto no art. 169 da

Constituic;:ao, somente poderti ser admitido servidores se:

1 - existirem cargos publicos vagos a preencher;

11 - hou ver vacancia, dos cargos ocupados constantes tabela;

III - houver previa dotac;:ao orc;:amenttiria suficiente para o atendimento

da despesa; e

IV - for observado o limite previsto no inciso III do artigo 14.

Art. 27. Os projetos de lei sobre transformac;:ao de cargos, bem como os

relacionados a aumento de gastos com pessoal e encargos sociais, no

timbito do Poder Executivo, deverao ser acompanhados de

manifestac;:6es da Secretaria de Administrac;:ao e da Secretaria de

Planejamento.

Art. 28. No exercicio de 2003, a realizac;:ao de servic;:o extraordinario,

quando a despesa houver extrapolado noventa e cfnco por cento dos

limites referidos nos incisos III e IV do art. 14 desta Lei, exceto no caso

previsto no art. 57, S 6<1, inciso II, da Constituic;:ao, somente podera

ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses

publicos que ensejam situac;:6es emergenciais de risco ou de prejuizo

para a sociedade.

Art. 29. O disposto no S 12 do art. 18 da Lei Complementar nQ 101, de

2000, aplica-se exclusivamente para fins de calculo do limite da

despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou

validade dos contratos.

Paragraja unica. Niio se cansidera camo substituic;:iio de servidores

publicos, para efeito do caput, os contratos de terceirizac;:ao relativos a

execuc;:ao indireta de atividades que, simultaneamente:
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i - sejam acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos

que constituem area de competencia legal do 6rgao ou entidade;

II - nao sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plana

de cargos do quadro de pessoal do 6rgao ou entidade, salvo expressa

disposiçao legal em contrario, ou quando se tratar de cargo ou categoria

extintos, totais ou parcialmente.

CAPiTULO VI

DAS DısposIÇÖES SOBRE ALTERAÇÖES NA LEGISLAçAo

TRIBUTAR1A

Art. 30. A lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza

tributaria s6 sera aprovada ou editada se atendidas as exigencias do

art. 14 da Lei Complementar � 101, de 2000.

Paragrafo unico. Aplica-se ci lei que conceda ou amplie incentivo ou

beneficia de natureza financeira as mesmas exigencias referidas no

caput, podendo a compensaçao, altemativamente, dar-se mediante o

cancelamento, pelo mesmo periodo, de despesas em valor equivalente.

Arı. 31. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentaria

poderao ser considerados os efeitos de propostas de alteraçöes na

legislaçao tributaria e das contribuiçöes que sejam objeto de projeto de

lei que esteja em tramitaçao na Camara Municipal.

Paragrafo unico. Se estimada a receita, na forma deste artigo, no

projeto de lei orçamentaria:

i - serao identificadas as proposiçöes de alteraçöes na legislaçao e

especificada a receita adicianal esperada, em decorrencia de cada

uma das propostas e seus dispositivos; e

II - sera apresentada programaçao especial de despesas

condicionadas ci aprovaçao das respectivas alteraçöes na legislaçao.

CAPiTULO VII

DAS DlSposIÇÖES GERAIS

Art. 32. A execuçao orçamentaria sera efetuada mediante o principio

da responsabilidade da gestao fiscal atraves de açöes planejadas e

transparentes que previnam riscos e corrijam desvios capazes de

afetar o equilibrio das contas publicas, mediante o cumprimento de

metas de resultado entre receitas e despesas e a obediencia alimites e

condiçöes no que tange ci renuncia de receita, geraçdo de despesas

com pessoal, seguridade social e outras, divida consolidada, operaçöes
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de eredito, inclusive por antecipaçäo de reeeita e inseriçäo em restos a

pagar, normas estas eonstantes da Lei Complementar 101 de 04 de

maio de 2000.

Art. 33. Os Poderes Executivo e Legislativo deveräo elaborar e publiear

ate trinta dias apös a publieaçäo da Lei Orçamentaria de 2003,

eronograma anual de desembolso mensal, por örgäo.

Art. 34. Se no final de eada bimestre for verifieado a oeorreneia de

desequilibrio entre a reeeita e a despesa que possam eomprometer a

situaçäo finaneeira do Munieipio, 0 Executiva e 0 Legislativa Municipal

promoveräo, por ata pröpria e nos montantes neeessarios, nos 30

(trinta) dias subseqüentes, limitaçäo de empenha e movimentaçäa

finaneeira, segunda as eriterios estabelecidas na Legislaçäa vigente e

nesta Lei.

Art. 35. Näo seräo abjeta de limitaçäo as despesas relativas:

1 - as abrigaçöes eonstitucianais e legais do Municipio;

Il - aa pagamento da serviça da divida publiea jundada inclusive

pareelamento de debitas.

III - despesas f1Xas eom pessoal e eneargos sociais enquanto 0

Municipio se mantiver num patamar de ate 95% (noventa e cineo por

eento) do limite rruixima para realizaçäo de dispendios eom pessaal

eonstante da artigo 20 da Lei Complementar 101 de 04 de maia de

2000.

lV - despesas vinculadas a uma determinada fonte de recurso, cujos

recursos ja estejam assegurados ou 0 respeetiva eronagrama de

ingressa esteja senda narmalmente executado.

Art. 36. Oearrendo a superaçäa da patamar de 95% (noventa e cineo

por eenta) do limite aplieavel aa Municipia para as despesas eom

pessaal säo aplieaveis aos Paderes Executiva e Legislativo as vedaçöes

eonstantes do paragrafa unieo, incisa l a V do Artigo 22 da Lei

Camplementar 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 37. Oeorrenda a neeessidade de se efetuar eontençäa de despesas

para 0 restabelecimento da equilibrio finaneeiro os eartes seräo

aplieados, na seguinte ordem'

1 - novos investimentas a serem realizados eam recursas ardinarias do

Tesouro Municipal;

Il - investimentas em execuçäo ä eonta de recursos ordinarios ou

sustentados par fonte de recurso espeeiji.eo cujo eronograma de

liberaçäa näo esteja sendo cumprido;
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ІІІ - despesas de тапutещ:ао de atividade, пао esseпcial

deseпvolvida сот recursos ordiпdrios;

W - outras despesas а criterio do Executivo Мuпісіраl ate se atiпgir о

еquiliЬтіо eпtre receitas е despesas.

Ап. 38. Na ocorreпcia da hip6tese citada по artigo aпterior, haveпdo а

omissao do Poder Legislativo quaпto а lітіtш;:ао das despesas, о Poder

Executivo tomard as medidas пecessdrias а еfеtіvш;:ао dos cortes.

Ап. 39. No decorrer do exercicio о Executivo fard, ate 30 (triпta) dias

ap6s о eпcerrameпto de cada bimestre а рuыlсш;:аоo do relat6rio а quе

se refere О S 30 do artigo 165 da Coпstitui9ao Federal, пos moldes do

previsto по artigo 52 da lеі Complemeпtar 1 01 de 04 de таіо de 2000,

respeitados os padroes estabelecidos по S 40 do artigo 55 da mesтa

Lei.

Ап. 40. О Relat6rio de Gestao Fiscal obedeceпdo aos preceitos do

artigo 54, S 40 do artigo 55 е da аliпеа Ь, iпciso ІІ do artigo 63, todos

da иі Coтplemeпtar 101 de 04 de таіо de 2000, serao divulgados

ate triпta dias ap6s о eпcerrameпto do semestre.

Ап. 41. Fica autorizado о Executivo е о Legislativo Мuпісіраl,

respeitadas as limita90es legais по coпceтeпte а realiza9ao de

despesas сот pessoal:

1- proceder а потеа9ао de servidores па medida das пecessidades е

по limite das vagas criadas реlа legisla9ao pr6pria;

ІІ - iпstituir оu alterar, mediaпte Lei devidameпte apreciada реlо Poder

Legislativo, о РІапо de Cargos е Saldrios, assim сото coпceder

reajuste оu aumeпto de veпcimeпto пos limites das dispoпibilidades

fiпaпceiras do Мuпісіріо е de acordo сот as пorтas legais especijїcas.

Ап. 42. Sao vedados quaisquer procedimeпtos pelos ordeпadores de

despesa quе viabilizem а ехеCU9ао de despesas sem coтprovada е

suficieпte dispoпibilidade de dota9ao or9ameпtdria.

Ап. 43. Se о projeto de lеі or9ameпtdria пао for saпcioпado реlо

Prefeito аМ 31 de dezembro de 2001, а programa9ao dele coпstaпte

poderd ser executada, eпquaпto а respectiva иі пао Іоі saпcioпada,

ate о limite meпsal de 1/12 (uт doze avos) do total de cada dota9ao

па forma do estabelecido па proposta remetida а Camara Мuпісіраl.

Pardgrafo йпісо. Coпsiderar-se-d aпtecipa9ao de credito а coпta da Lei

Or9aтeпtdria а utiliza9ao dos recursos autorizada, пeste artigo.
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Prefeitura do Municipio de Mercedes
Estado do Parana

Lei n° 332/2002 - fts. XII

Art. 44. As entidades privadas benejiciadas com recursos publicos a

qualquer titulo submeter-se-do d jiscalizar;:do do Poder concedente com

a jinalidade de verificar 0 cumprimento de metas e objetivos para os

quais receberam os recursos.

Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicar;:do.

Art. 46. Revogam-se as disposir;:oes em contrctrio.

Gabinete do PreJeito Municipal aos sete dias do mes de junho do ano

de dois mil e dois.
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